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Què ha de saber un sol·licitant per 

presentar-se a la convocatòria 2021? 

Què he de tenir 

en compte per 

presentar una 

sol·licitud?  

Quina 

documentació 

em demanaran 

i quan?  

On puc ampliar 

tota aquesta 

informació? 
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Quan?  7  
gener 

27 
gener 

Què?  

Com?  
Exclusivament per Portal de Tràmits de l’Ajuntament 

de Barcelona: a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les 

instruccions indicades en aquest portal de tràmits, des de les 

00.01h a les 23.59h 

Document 1   Formulari sol·licitud   

 (emplenar online) 

Document 2   Projecte 

del al 

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 1. Dades del sol·licitant 

Parts de la instància* 
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* La instància s’omple pel formulari al qual s’accedeix a través del Portal de tràmits. Els següents 

extractes de la instància només s’inclouen a mode explicatiu: 



Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 2. Dades del projecte 

Parts de la instància* 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 
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* La instància s’omple pel formulari al qual s’accedeix a través del Portal de tràmits. Els següents 

extractes de la instància només s’inclouen a mode explicatiu: 



  
Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 3. Declaració responsable (**) 

(**) Extracte parcial: la declaració responsable completa i detallada la trobareu al Portal de Tràmits. 

Parts de la instància* 
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* La instància s’omple pel formulari al qual s’accedeix a través del Portal de tràmits. Els següents 

extractes de la instància només s’inclouen a mode explicatiu: 

S'inclou obligació per als sol·licitants: de compliment de principis ètics 

(igualtat, objectivitat i transparència) art. 55.2 Llei 20/2014 de Transparència. També s'incorpora 

declaració a Sol•licitud (Doc1) 



Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

 Accedir al Formulari a través del Portal de Tràmits i complir amb tots els 

requeriments tècnics i de signatura electrònica (veure ANNEX sobre 

Tràmit Telemàtic) 

 És imprescindible emplenar TOTS els camps. 

 La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que 

s’indiquin en la convocatòria.  

 És molt important incloure un telèfon mòbil i un e-mail operatius al 

formulari de sol·licitud.  

 En el punt Despesa total del projecte, s’haurà d’indicar l’import total que 

l’entitat destinarà a la realització de tot el projecte. 

 En cas de resultar beneficiari/ària, en el moment de la justificació 

s’hauran d’aportar les factures de les subvencions atorgades, com a 

mínim, per la totalitat de l’import subvencionat. 

Què tenir en compte en omplir el FORMULARI 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

e sol·licitud 
 Novetats 2021 
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Us recomanem revisar l’Apèndix 1, on hi consta la graella de modalitats, així com les bases de la convocatòria, amb el detall 

d’aquestes modalitats:  

  Es mantenen el nombre d’àmbits temàtics en 25, però canvia alguna denominació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi ha 99 programes en els 25 àmbits, el mateix nombre que la convocatòria passada  

 Es crea un àmbit nou: Ciència i Universitats, i s’han fusionat dos àmbits: Educació, i Cultura-Educació que passen a 

dir-se Educació i Cultura 

 S’han modificat 18 programes, la majoria són similars a la convocatòria de 2020, però hi ha 3 eliminacions, els més 

destacats “Drets dels Animals” i  5 de nova creació, 3 d’ells al nou àmbit de Ciència i Universitats. 

 I en districtes destaca la creació del programa “Calendari del  cicle festiu i festes majors” en l’àmbit de Cultura. 

 

 

 



Una  

sol·licitud 

Un 

projecte 

 

Regla general:  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 
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Si un/a sol·licitant vol presentar el mateix projecte a diferents modalitats:   

Dins de l’àmbit de DISTRICTE:  

 

No es pot presentar més 

d’una sol·licitud del mateix 

projecte a un mateix 

districte. 

 
Exemple: no es pot presentar el mateix 

projecte a Ca1 i Ha1.  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 

Dins de l’àmbit de CIUTAT:  

 

  No es podrà presentar 

més d’una sol·licitud del 

mateix projecte entre 

programes d’un mateix 

àmbit temàtic.  
   Exemple: no es pot presentar el mateix 

projecte a Fa11 i a Fb11.  

Convocatòria general de subvencions 2021 
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• Existeixen altres incompatibilitats en la presentació de projectes, en 

funció dels àmbits temàtics als quals es presenti la sol·licitud.  

• Us recomanem consultar les bases de convocatòria (punt 15).  

Exemples:  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos 

sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-

Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i 

Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-

Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, V-LGTBI i U-

Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada . 

(Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a 

Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues 

d’aquestes modalitats).  

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos 

projectes (diferents) per sol·licitant en l’àmbit temàtic de D11-

Salut i Cures. (Només podrà presentar-ne dos (a Da11 i Db11, 

per exemple).  

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podrà presentar el mateix  

projecte per sol·licitant en més d’un dels àmbits temàtics 

D11-Salut i Cures. 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar 

més de tres projectes per part d’un/a mateix/a 

sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 

Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 

Acció comunitària i Associacionisme, P11 

Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós i 

Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva 

intercultural. 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Import màxim per sol·licitud 
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 Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui 

valorar correctament. 

 En relació al punt 12. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL 

PROJECTE, s’ha de tenir en compte que l’import que figuri al Total de 

despeses previstes, haurà de coincidir amb l’import de la 

Despesa total del projecte, indicat a la sol·licitud. 

 En cas de resultar beneficiari/ària, en el moment de la Justificació 

l’import total de les factures relacionades a la Memòria Econòmica, 

haurà de coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte (no 

amb l’import subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona).  

 S’ha afegit el punt B.10-CRITERIS ESPECÍFICS, per poder valorar els 

mateixos en funció de quins siguin segons el programa al que es 

presenta el projecte. 

 

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 2: Projecte 

 

Document bàsic 2: Projecte 
Com emplenar el model de projecte 
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 Es manté el punt B.7-Beneficis ambientals i socials del projecte afegit per 

la Convocatòria 2020, per poder valorar el criteri C.5 dels criteris generals-

Criteri d’impacte dels beneficis socials i ambientals. El departament de 

Consum Responsable ha elaborat una guia per les entitats que penjarà al 

web www.barcelona.cat/consumresponsable (accès directe a la guia) 

*Al final d’aquesta guia trobareu l’annex del Criteri de beneficis ambientals i soccials 

el·laborat per la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Política Alimentària 

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf


Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

  Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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8. PLA D’EXECUCIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
Són les accions indispensables per aconseguir cadascun dels resultats, amb els indicadors que mesuraran si s’han assolit els resultats, les persones que hi participaran i les dates d’inici i fi de cada activitat. Cal emplenar, com a mínim, un resultat i una activitat, amb els agents 

involucrats i dates d’inici i fi. La resta són opcionals i en funció del projecte. 

Resultats esperats 
Indiquen els productes o serveis que es 

generen de la intervenció realitzada. 

Indicadors d’avaluació dels 

resultats 
Criteris que permeten mesurar els resultats 

esperats. 

Activitats proposades 
Descripció de les activitats realitzades. 

Agents involucrats 
Descripció de les persones involucrades 

en aquestes activitats. 

Temporalització 
Data d’inici i finalització de cada activitat. 

Impacte de Gènere 
Efecte del projecte en 

l’eradicació/manteniment o disminució de 

desigualtats de gènere. 

“Què es vol aconseguir?” 
“Com es mesurarà si s’ha 

aconseguit?” 

“Amb quines activitats es durà a 

terme?” 

“Qui participarà en aquestes 

activitats?” 
“Quan es faran aquestes activitats?”  

  

“Els resultats previstos disminueixen 

les desigualtats gènere?”  

“Com s’avaluen els canvis en la realitat 

de dones i homes?”  
  

                                   



Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  

Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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Beneficis ambientals i socials del projecte 

 Es manté com a finalitat el foment del consum responsable 

 Es manté el criteri d'avaluació general de l'Impacte (Districte i Ciutat): Beneficis ambientals 

(ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) 

del projecte. (VEURE ANNEX pàg. 41 i ss) 

 L’objectiu és la incorporació de pràctiques d’ambientalització i de compra i contractació 

sostenible en els projectes, en coherència amb les polítiques públiques municipals. 

Alguns exemples: utilització de gots i vaixella reutilitzable a les festes, materials de difusió amb 

materials reciclats i certificats, contractació de serveis a entitats d'inserció social o de l’economia 

social i solidària, adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just, 

etc. 

 Les entitats han d’especificar en la sol·licitud les mesures ambientals i de contractació i compra 

sostenible previstes pel desenvolupament del projecte.  

On? Amb un paràgraf específic i el més concret possible al document bàsic 2, apartat B. 

SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ, punt 7. Beneficis ambientals i socials 

del projecte. 

 Més informació: Guia d’aplicació del criteri Beneficis ambientals i socials del projecte. 
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https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/Guia_BeneficisSocioAmbientals_Subvencions_2020_ENTITATS.pdf
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Quina documentació em poden demanar, i quan?  

 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 

Presentació 

 sol·licituds 

Resolució atorgament  

provisional 

Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  

Resolució atorgament  

definitiu 

Atorgament provisional 

a. S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al 

BOPB. 

b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o 

esmenar en els 10 dies hàbils establerts. 

c. Tanmateix és en aquest període, si s’escau, que podreu formular al·legacions a aquest 

atorgament. 

d. Heu de consultar la publicació directament al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOP) o  a través de la web municipal www.ajuntament.barcelona.cat (Informació 

administrativa> Subvencions).  

e. Us avisarem que ha sortit  la publicació via correu electrònics i avisos de sms als 

mòbils (si l’heu facilitat al formulari de sol·licitud). 

 

ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la 

documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional. 
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Atorgament definitiu 

a. Un cop acomplerts els requisits es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament 

provisional, la llista de subvencions atorgades definitivament. En aquesta resolució 

només apareixen aquelles que a la Provisional tenien documentació a aportar, han 

presentat al·legacions o bé han estat “repescades” (denegades per manca de pressupost i 

posteriorment aprovades).  

b. Aquelles sol·licituds proposades per atorgar provisionalment, a qui no se’ls hagi requerit 

presentar cap documentació administrativa i no hagin presentat al·legacions, es donaran 

com a definitives de manera automàtica i, per tant, no apareixeran a la publicació 

definitiva.  

c. El mateix passarà amb aquelles sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb les 

que no hagin arribat a la nota de tall (4,00), si els/les sol·licitants no presenten 

al·legacions.  

d. Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.  

e. En aquesta fase ja no s’envien correus electrònics ni sms. 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  

 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 

Presentació 

 sol·licituds 

Resolució atorgament  

provisional 

Resolució atorgament  

definitiu 
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Per tant:  

 

 L’atorgament provisional obrirà termini de presentació de 

documentació administrativa (10 dies hàbils).  

 

 En annex a la resolució d’atorgament provisional (BOPB), 

s’identificarà aquella documentació que caldrà aportar per 

part de la persona beneficiària.  

Quina documentació em poden demanar, i quan?  
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  

Convocatòria general de subvencions 2021 
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A. Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica 

B. Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica 

C. Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud  

D. Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre 

corresponent 

E. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT) 

F. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) 

G. Certificat d’estar al corrent amb l’IMH  

H. Documentació de justificacions pendents 

I. Acreditació de tenir seu social a Barcelona 

J. IMPORTANT: En aquells casos en que la sol·licitud hagi estat efectuada 

amb el certificat electrònic de la persona representant, aquesta haurà 

d’acreditar la representació mitjançant escriptures o poders. 

 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ 

Convocatòria general de subvencions 2021 
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• En Convocatòries anteriors es va incloure que la 
presentació de la sol·licitud implica la inscripció de 
l’Entitat al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, amb 
els límits i requisits de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
Personal.  

• Per poder donar publicitat als projectes presentats, 
s’inclou a la sol·licitud la cessió dels drets de 
reproducció i de comunicació pública del projecte 
subvencionat, així com la memòria justificativa de 
forma no- exclusiva a l’Ajuntament de Barcelona, 
d’acord a la Llei de Propietat Intel·lectual. 

• 20 dies hàbils de presentació de sol·licituds, des del 
2017 els dissabtes no són dies hàbils. 

• La no comunicació del compte bancari amb data límit 
de finals d’any,  comportarà d’ofici l’anul·lació de 
l’ordre de pagament i revocació de la subvenció 
atorgada. 

• Igualment, en el moment de la justificació s’hauran 
d’aportar les factures originals de les subvencions 
atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import 
subvencionat. S’evita  així el període de 4 anys per a la 
demanda i presentació de les mateixes. 

 

MODEL (disponible a la web a 

partir del 7 de gener) 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 
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 CONSULTEU LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

• Justificar una subvenció, en termini, és un deure de la persona 

beneficiària.  

• La NO justificació d’una subvenció anterior ens deixaria fora de la 

convocatòria.  

• La justificació d’una subvenció que ens han atorgat funciona així: 
 

Finalitza el 

projecte 

Al cap de 2 mesos presento la 

Memòria d’Activitats i  la 

Memòria  Econòmica. Dins 

d’aquesta última, s’ha de 

complimentar  un llistat  amb 

les dades de les factures que 

conformen tots els ingressos i  

totes les despeses que 

finalment ha tingut  TOT EL 

PROJECTE  

En el moment de la 
justificació s’hauran 

d’aportar les factures 
originals de les 

subvencions atorgades i, 
com a mínim, per la 
totalitat de l’import 

subvencionat.  

Qualsevol desviació en l’execució del projecte cal notificar-la i explicar-la a l’òrgan gestor 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS ANTERIORS 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

24 desembre ‘20 
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Apunts a tenir en compte per la justificació 2021 

 En el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures de les subvencions 

atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de 

referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat. 

 En compliment de l’article 14 de la llei 39/2015 per les persones jurídiques i del 

Reglament aprovat el 21 de gener de 2020, tota la documentació incloses les factures 

s’han d’entrar pel Portal de Tràmits. 

 A la presentació telemàtica de la justificació, caldrà adjuntar una declaració jurada 

de la persona beneficiària i/o representat legal de l’entitat conforme les factures 

aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures 

presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres 

administracions públiques).  

 Així mateix, a la presentació telemàtica de la justificació, les factures o documents 

probatoris equivalents de les subvencions atorgades, que acompanyin a la mateixa, 

caldrà que estiguin diligenciats pel representant legal de la persona beneficiària de 

la subvenció, fent constar “Aquest document s’ha utilitzat per justificar una 

subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona / Institut...” 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

desembre ‘20 



1. A la convocatòria que es pot descarregar del web de l’Ajuntament de 

Barcelona (Informació administrativa> Subvencions) 

 

2. A Torre Jussana, al telèfon 932564118 o a l'adreça de correu electrònic 

tjussana@bcn.cat.  

 

3. L'Institut Barcelona Esports ofereix assessorament a clubs i entitats esportives 

per la tramitació i justificació de subvencions mitjançant el seu Servei 

d'Assessorament Esportiu. Podeu plantejar els vostres dubtes i necessitats 

mitjançant el correu assessoramentesportiu@bcn.cat, o bé, per telèfon en el 

672 21 34 09 o, per aquestes mateixes vies, concertar una cita presencial a 

les oficines del Servei, ubicades a l'edifici de l'IBE (Av. Estadi 40, 08038 

Barcelona). 

 

On puc ampliar tota aquesta informació?  

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 
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Quins documents trobaré a la web? 

www.barcelona.cat     

 

Informació Administrativa    > Subvencions 

A partir de la publicació al BOPB de la convocatòria: 

• Bases 2015 

• Convocatòria 2021 

• Apèndix 1. Codis d’àmbit temàtic, programa i àmbit territorial 

• Nota informativa 

A partir del 7 de gener de 2021: 

• Document bàsic 2  

• Guió descripció bàsica del projecte  

• Model dades bancàries  

• Declaració jurada retribucions alts càrrecs  

• Guia per a la presentació telemàtica de la sol·licitud 

 

On puc ampliar tota aquesta informació?  

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

ACCÈS AL TRÀMIT TELEMÀTIC: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual 

TRÀMIT DE LA CONVOCATÒRIA: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20040001499 

 

REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA OPERATIU I EL NAVEGADOR: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements 
1. Assegureu-vos que tot està actualitzat 

Heu d'actualitzar el navegador web, en cas que el vostre navegador estigui desactualitzat. Actualitzar a un navegador més nou 

significarà: 

 El dispositiu estarà més segur i serà menys probable que sigui infectat. 

 La navegació per internet serà més ràpida. 

 Podreu veure moltes més funcions en els llocs web, pel fet que aquests poden fer ús de les últimes tecnologies web. 

Per tal d'actualitzar el navegador web al seu PC, reviseu l'apartat navegadors suportats, escolliu un navegador de la llista i seguiu les 

instruccions de l'enllaç associat per instal·lar-lo. 

Per tal d'actualitzar el navegador del vostre dispositiu mòbil, podeu obtenir ajuda a: 

 Per a dispositius Apple a Actualitzar el vostre dispositiu iOS 

 Per a dispositius Google a Actualitzar les vostres aplicacions Android 

2. Navegadors 

Els navegadors antics no estan suportats, ja que són més vulnerables a virus, spyware, malware i altres problemes de seguretat. 

No estan suportades les següents versions: 

 Mozilla Firefox (versions anteriors a Firefox 51) 

 Chrome (versions anteriors a Chrome 49) 

 Internet Explorer (versions anteriors a IE11) 

 Safari (versions anteriors a Safari 10) 

 Microsoft Edge 

3. El que necessita per tal que el lloc web funcioni 

Per tal que aquest lloc web funcioni, cal tenir activat JavaScript. Normalment, està activat per defecte i no caldria dur a terme cap tasca 

de configuració de navegador per poder visualitzar el lloc web. Si cal activar el component consulteu aquest web  (disponible en 

castellà)  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20040001499
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements
https://support.apple.com/es-es/HT204204
https://support.apple.com/es-es/HT204204
https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=es-es
https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=es-es
https://www.java.com/es/download/help/enable_browser.html
https://www.java.com/es/download/help/enable_browser.html
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

CERTIFICATS I SISTEMES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA 
 

CERTIFICATS ADMESOS EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica 

 

 Certificat digital de representant de la FNMT. Més informació: https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-

representante 

 Podeu consultar la guia de Torre Jussana per l’obtenció del Certificat FNMT:  http://www.tjussana.cat/doc/Guia-certificat-

digital_LF.pdf  

 Altres certificats digitals emesos per autoritats de certificació: 

S’admet qualsevol certificat electrònic emès per un prestador qualificat de serveis de confiança de l’estat espanyol. En la 

següent adreça electrònica és pot consultar la relació de prestadors qualificats de serveis de confiança de l’estat 

espanyol: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ 

 
ALTRES CERTIFICATS FACILITATS PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 En cas de no disposar de cap dels certificats admesos d’entitats certificadores, es pot demanar el certificat idCAT 

(identificador digital reconegut que emet l’Agència Catalana de Certificació). Enllaç a la sol·licitud de Certificat digital 

IdCAT. És recomanable consultar el web de suport al usuari https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/. També 

podeu veure el vídeo explicatiu https://www.youtube.com/watch?v=u_8lnhtcmWc. 

 

 També és podrà utilitzar el IdCAT mòbil que es podrà obtenir a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-

identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/certificats-i-sistemes-de-signatura-electronica
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante
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https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20070000257
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20070000257
https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/
https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/
https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/
https://www.youtube.com/watch?v=u_8lnhtcmWc
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

1. Entrar al web de l’Ajuntament de Barcelona - Tràmits 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

2. Cercar convocatòria 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

3. Entrar a la convocatòria, on trobareu tres pestanyes: Descripció (àmbits temàtics i 

finalitat), Interessats (persones a qui s’adreça), Tramitació (com fer el tràmit). Podeu 

entrar al tràmit de 2020 per veure’l, el del 2021 estarà disponible el 7 de gener. 

*aquests àmbits temàtics corresponen a l’any 2020, els nous apareixeran a l’inici de la convocatòria  
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

4. Iniciar el tràmit 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

5. Acreditar-se amb Certificat digital vàlid (veure guia): 



35 

ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

6. S’obrirà la pàgina d’ identificació per posar la contrasenya. Si hi ha algun error en 

aquesta pàgina no sol ser problema del Portal de Tràmits sinó de la signatura digital, 

que en el cas de Certificat Digital és CAOC (no Ajuntament) 

 

 

 

 

 

 

 

 
El telèfon de contacte de la CAOC en cas de problemes de signatura en la seva plataforma és el següent: 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

7. Accedireu a la pantalla de sol·licitud on teniu tres apartats 

a b 

c 
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

a. Descripció del projecte: Aquí us podeu descarregar el Document 2, que també us podeu 

descarregar prèviament des del Web municipal 

(https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions): 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

b. Sol·licitud del projecte: Accedireu a omplir el formulari de la Sol·licitud a partir del qual es 

confecciona automàticament el Document 1 (instància) i a penjar el Document 2 en pdf, que 

prèviament haureu confeccionat. 

- 

*Per més informació sobre com fer el tràmit telemàtic consultar “Guia 

per a la tramitació telemàtica de sol·licituds” al web de l’Ajuntament de 

Barcelona, https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa
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ANNEX INFORMACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació a les persones sol·licitants 

c. Annexió de documents a sol·licituds enregistrades: Per pujar documentació addicional a la 

sol·licitud ja registrada. 



Convocatòria general de subvencions 2021 
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40 
desembre ‘20 

*Per a més informació veure “Guia per a la tramitació telemàtica de 

sol·licituds” que trobareu a https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-

administrativa/subvencions 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions


Criteri de valoració d’impacte:  

Beneficis ambientals i socials del projecte 

 Mesures de sostenibilitat socials i ambientals, i de contractació i compra sostenible que 

s'adoptaran pel desenvolupament del projecte (accions concretes d'ambientalització 

d'esdeveniments, de prevenció de residus i economia circular, reducció del consum d’energia i de 

les emissions, d'inclusió social i contractació de serveis locals i a empreses d’economia 

cooperativa, social i solidària, etc.).  

 

 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació als sol·licitants 

 Perquè? Foment del consum responsable i la 

sostenibilitat en general, en coherència amb les 

polítiques públiques municipals. 

 

 On ho trobareu? A les bases de la convocatòria, 

en  

 Criteris generals de valoració 

 Criteris específics de valoració d’alguns 

programes 

 Requisits d’alguns programes  

 

ANNEX CRITERI BENEFICIS AMBIENTALS I SOCIALS 



Criteri de valoració d’impacte:  

Beneficis ambientals i socials del projecte 

Convocatòria general de subvencions 2021 

Informació als sol·licitants 

 Més informació: Guia d’aplicació del criteri Beneficis 

ambientals i socials del projecte  

 On explicar-ho dins del formulari?  

 Document Bàsic 2, Descripció Bàsica del Projecte: 

 Apartat B Sobre el Projecte Presentat a Subvenció.  

 Punt 7 Beneficis Ambientals i Socials del 

Projecte. 

 Dubtes i Assessorament?  

 Podeu contactar directament amb NOMÉS en relació a la 

sostenibilitat social i ambiental dels projectes, no sobre altres 

temes de la convocatòria :  

 Sostenibilitat “Social”: 

 Sostenibilitat “Ambiental”: 

mailto:espaiconsumresponsable@bcn.cat
mailto:lafabricadelsol@bcn.cat


• Compra de materials i contractació de serveis (càtering, disseny, missatgeria, neteja, transport...) a 

entitats d'inclusió social i contractació de serveis locals i a empreses d’economia cooperativa, 

social i solidària.  

• Compra de productes de proximitat, ecològics i de comerç just a granel i sense envasos superflus. 

• Reducció impacte ús d’internet. 

• Realització de la difusió només en mitjans digitals, i si es fa en paper, utilització de paper reciclat i/o 

amb certificació. 

• Utilització i/o promoció de transport sostenible  

• Compra de productes de segona mà o utilització de materials reutilitzats. 

• Donació d’excedents alimentaris o altres materials a altres entitats. 

• Consum de begudes en sortidors o en envasos retornables i d’aigua filtrada sense envasar. 

• Adquisició de material fungible sostenible (carpetes de paper reciclat, bolígrafs de carcassa 

biodegradable o de plàstic reciclat, marcadors sense dissolvents, tòners i cartutxos recarregats,...) 

• Llogar o compartir material en comptes d’adquirir-lo de nou (vehicles, carpes, equip de so, vehicles, 

etc.).  

• Ús d’energia renovable i accions de reducció del seu consum i les emissions associades.  

• Accions de visibilització de les pràctiques 

• Utilització de gots i vaixella reutilitzable a les festes. 
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Exemples d’implementació 
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